Referat af bestyrelsesmøde 8.5.2014
1. Sikkerhedsdøre.
Et par beboere har indgået aftale med firmaet Daloc om at få skiftet deres hoveddøre til
sikkerhedsdøre. Der er tale om en ståldør og stålkarm beklædt med træ, så døren fremstår som de
andre indgangsdøre til lejlighederne.
Der vil i juni blive et informationsmøde med en repræsentant fra Daloc, hvor interesserede kan se
dør og karm og kan få flere oplysninger om dørene. Mødet annonceres ved opslag i opgangene. Det
er den enkelte ejer, som henvender sig til Daloc for evt. køb af dør.
2. Varmeudvalg.
Bestyrelsen nedsætter et varmeudvalg, som har til formål at undersøge, hvorvidt og hvordan vi kan
få en bedre varmeøkonomi og bedre opvarmning i lejlighederne. Dette er et åbent udvalg.
Interesserede bedes henvende sig til Peter Jørgensen på adressen bestyrelsen@duevej.dk
3. Muren.
Bestyrelsen har kontaktet By-og miljøudvalget i Frederiksberg Kommune vedr. sikkerhed mht. den
bestående mur og forespørgsel om, hvornår vi kan forvente sagen afsluttet. Vi afventer svar.
Udover sikkerhed er det kritisabelt, at der ikke bliver ryddet op på nabogrunden.
4. Tagprojektet.
I begyndelsen af næste uge sendes projektet i licitation. Licitation vil være d. 2.6. Der er oprettet et
tagudvalg bestående af 2 beboere og repræsentanter fra bestyrelsen. Hvis der skulle være nogen,
som har erfaringer, der kan være til nytte og som kunne tænke sig at deltage i dette udvalg, bedes
man kontakte Peter Jørgensen på adressen bestyrelsen@duevej.dk
Nogle 5. sals beboere har forespurgt, om der i forbindelse med tagprojektet kan installeres større
tagvinduer eller udvidelse af lejligheds loft til kip. Disse individuelle ønsker kan desværre ikke
imødekommes.
5. Haven.
Der var aktivitet på havedagen, hvor der blev ryddet op, arbejdet i bedene og i det hele taget gjort
klar til en forhåbentlig god sommer. Der er købt to sæt nye havemøbler. Der er plantet en syren i
stedet for den fældede birk. Haveudvalget håber, mange vil få glæde af haven og opfordrer samtidig
til, at alle rydder op efter sig. Dette indebærer også, at møbler sættes på plads efter brug.
6. Ekstra døre.
Døre, som ikke længere bruges i lejligheden, men skal sættes op igen ved evt. salg, bedes opbevaret
i eget kælderrum. Man kan ikke blot sætte døre i kældergangene.
7. Skolebørn som bruger vores gård.
Det er konstateret, at der er elever, som sniger sig ind i vores gård for at ryge. Det må ikke for
skolen og vi er trætte af skod i kældergange og gård. Inspektøren er kontaktet vedr. dette og er
indstillet på at komme herover og tage de ubudne gæster på fersk gerning, så ring til inspektør Niels
Christophersen 3821 0644, hvis I ser elever i gården og sig gerne til børnene, at de skal forlade
vores område.
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